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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 29 maart 
Op maandag 29 maart heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. De videotulen  van deze ver-
gadering kunt u  via https://voorst.raadsinformatie.nl  terug  kijken in het raadsinformatiesysteem 
Politiek Portaal als u in de kalender op de datum klikt. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn.  
Vragen over Politiek Portaal? Neem gerust contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-tafelgesprekken 
of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-mail contact 
opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de actuele 
situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl  daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen mogelijk. U 
kunt via https://voorst.raadsinformatie.nl digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). Klik 
hiervoor in de kalender op de vergadering van uw keuze en daarna op ‘live’.
 maandag 12 april 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
 maandag 19 april 19.30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling   
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl  / 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl / 06 13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl/ 06-15 41 54 47
 Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 06-15 49 44 90
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl  / 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  m.suelmann@voorst.nl  / 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl . 
U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail 
met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17 of 
de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 
om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. Volg 
deze oproep in het belang van uw 
eigen gezondheid en die van uw 
medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:
	Het openbaar toilet is gesloten 

voor publiek.
	Eet en drink niet op het marktplein.
	Houd anderhalve meter afstand van 

elkaar en van onze marktlieden.
	Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
	Voorkom drukte bij kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

	Blijf thuis als u verkouden bent, 
koorts of griep heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, en 
nies in uw elleboog.  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Telefonische openingstijden paasweekend
Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) 
en Maatschappelijk Netwerk 
Voorst zijn de gehele dag ge-
sloten op vrijdag 2 april (Goede 
Vrijdag) en maandag 5 april (2e 
Paasdag). 

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden kunt 
u telefonisch contact opnemen 
met de gemeente Voorst: Diny 
Boerkamp-Brugman: 06-10 80 
94 50 of Sandra van Oosten-van 
Nieuwkasteel: 06- 52 42 12 94.

Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, riool-
storing of omgewaaide boom) 
die niet kunnen wachten tot de 
eerstvolgende werkdag, belt u 
de Calamiteitenlijn: 0571-27 37 
60 (24 uur per dag). 

Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Vei-
lig Thuis en Spoedeisende Zorg 
(voor jeugd) via de gebruikelijke 
telefoonnummers bereikbaar:
	als er sprake is van dreigend 

geweld: politie: 112 of Veilig 
Thuis: 0800 -20 00

	spoedeisende Zorg (voor 
jeugd): 0900 – 99 55 599

	spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).

Alleen op afspraak
Tijdens de openingstijden op 
werkdagen zijn het gemeente-
huis en de frontoffice van het 
MNV en het CJG online en te-
lefonisch bereikbaar, en alleen 
op afspraak geopend (maak 
eerst online of telefonisch een 
afspraak om langs te komen).  ■

Wegwerkzaamheden aan de N345 

Provincie Gelderland voert tot 30 
april groot onderhoud uit aan de 
N345 tussen de Sluinerweg (de 
Kar) en Voorst. De werkzaam-
heden bestaan uit onderhoud en 
maatregelen om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren. De pro-
vincie maakt van Gietelo een 
buurtschap en verlaagt daar de 
snelheid naar 50 km/u. De werk-
zaamheden worden in fasen uit-
gevoerd. Doorgaand verkeer tus-
sen Apeldoorn en Zutphen wordt 
tijdens de werkzaamheden om-
geleid via de A1, N348 en N345. 
Fietsers worden lokaal omgeleid 
tijdens werkzaamheden aan het 
fietspad. 

Gietelo
Op 29 maart start de provincie 
met de werkzaamheden bij Gie-
telo. De werkzaamheden tussen 
rotonde N345 / Deventerweg en 
Voorst zijn op 1 april afgerond. 
De werkzaamheden van Gietelo en 
de weg richting de rotonde Zut-
phenseweg (N345) / Hoofdweg 
(N789) zijn op 30 april afgerond. 

Sluinerweg (de Kar) – ro-
tonde Zutphenseweg 
(N345) / Hoofdweg (N789) 
Tussen 6 en 16 april werkt pro-
vincie Gelderland aan de N345 
tussen de Sluinerweg en de ro-
tonde Zutphenseweg (N345) / 
Hoofdweg (N789). Op 19 april 
start de provincie met het onder-

houd aan de rotonde Zutphense-
weg (N345) / Hoofdweg (N789). 
De werkzaamheden aan de roton-
de duren tot 25 april. Tijdens de 
werkzaamheden is de rotonde af-
gesloten voor doorgaand verkeer. 
Verkeer vanuit Klarenbeek rich-
ting Apeldoorn volgt een tijdelijke 
weg naar de N345 en omgekeerd. 
Verkeer vanuit Apeldoorn richting 
Zutphen en omgekeerd gebruikt 
de omleidingsroute via de A1, 
N348 en N345. 

Plan uw reis
Provincie Gelderland werkt sa-
men met andere wegbeheerders 
aan een goed en veilig wegennet. 
Hiervoor zijn regelmatig onder-
houd en aanpassingen nodig. 
Deze werkzaamheden veroor-
zaken altijd hinder voor de weg-
gebruiker. Deze hinder probeert 
provincie Gelderland zoveel mo-
gelijk te beperken. Weggebrui-
kers helpen overlast en drukte te 
verminderen door hun reis goed 
te plannen, geen sluiproutes te 
gebruiken en de aanwijzingen op 
borden én van verkeersregelaars 
op te volgen. 

Meer informatie
Actuele informatie over deze 
werkzaamheden staat op gelder-
land.nl/N345-Sluinerweg-Zut-
phen. Op bereikbaargelderland.
nl staat actuele informatie over 
afsluitingen en omleidingsroutes. 
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl , Beleid & regel-
geving en ga naar de pagina Be-
kendmakingen. Daar vindt u een 
zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? In 
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl 

LET OP: door een landelijke sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-

men niet alle berichten via deze 
app goed door. Daarom adviseren 
wij u om voorlopig geen gebruik 
te maken van de app 'Over uw 
buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 

organisatie u deze berichten wilt 
ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door 
u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
maken wij op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die 
wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 22 maart 2021 tot en 
met vrijdag 26 maart 2021.

Bekendmakingen

Week 13: 31-03-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

(TONK)
Vastgesteld Z-21-02565_2021-16456

Milieumelding
Beentjesweg 4 in Terwolde Herbouw rundveestal/werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000454
Omgevingsvergunning
Bekendijk 2 in Terwolde Verbouwen boerderij tot woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2021-0185
Bongerdstraat 11A in Steenenkamer Realiseren dakopbouw Vergunning verleend SXO-2020-0849
de Windvang 23 in Voorst Afwijken regels bestemmingsplan voor tijdelijk gebruik als 

(zorg) logeerfunctie
Aanvraag ontvangen SXO-2021-0180

Fokkerstraat 4 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0844
Fokkerstraat 6 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0843
Hoevenallee 2 in Terwolde Renoveren schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0200
Jachtlustplein 7 in Twello Bouwen fietsenstalling en uitvoeren gevelrenovatie Aanvraag ontvankelijk SXO-2021-0183
Kasteelweg 15 en 17 in Wilp Bouwen zorggebouw ‘De Windvang’ voor intensieve  

begeleiding (IB-5)
Vergunning verleend SXO-2020-0815

Kasteelweg 6 in Wilp Bouwen dorpshuis met dagbesteding Vergunning verleend SXO-2020-0852
Koppelstraat 49 in Twello Bouwen wasstraat Aanvraag ontvangen SXO-2021-0197
Marktstraat 4A en 4B in Twello Verbouwen appartementen Vergunning verleend SXO-2020-0840
Molenveld 42 in Twello Kappen lindeboom Vergunning geweigerd SXO-2021-0168
Noordijkpad 1A in Wilp Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0193
Rijksstraatweg 168 in Voorst Bouwen gastenverblijf Aanvraag ontvangen SXO-2021-0190
Vaassenseweg 36 in Nijbroek Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0192
van Limburg Stirumstraat 28 in Twello Kappen els Vergunning verleend SXO-2021-0102
Watergatstraat 3 in Voorst, Deventerweg 4 in 
Voorst, Wellinkhofweg 18 in Terwolde, Achter ‘t 
Holthuis 3 in Twello, Vaassenseweg 12 in  
Terwolde, Hazeltweg 1 in Terwolde

Plaatsen 6 borden ‘IJsselvallei Boert en Eet Bewust’ Vergunning verleend SXO-2021-0139

Sloopmelding
Bekendijk 2 in Terwolde Gedeeltelijk slopen boerderij en verwijderen asbest uit  

boerderij en schuur
Melding ontvangen SXO-2021-0184

Breestraat 48 in Voorst Slopen woning en verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2021-0182
Burgemeester van der Feltzweg 45 in Twello Verwijderen asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0188
Dorpsstraat 49 in Terwolde Verwijderen en afvoeren asbest afvoerkanaal Melding ontvangen SXO-2021-0191
Heeringstraat 2A in Wilp Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2021-0196
Kasteelweg 102-104 en 106-108 in Wilp Verwijderen asbest en slopen 2 zorggebouwen Melding ontvangen SXO-2021-0195
Kopermolenweg 11 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende dak schuur en afvoeren overige 

asbesthoudende materialen
Melding ontvangen SXO-2021-0178

Leemsteeg 24 in Wilp Verwijderen asbest golfplaten schuur Melding ontvangen SXO-2021-0181
Oude Binnenweg 48 in Twello Saneren asbesthoudende dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2021-0175
Rijksstraatweg 134 in Voorst Verwijderen asbest dakplaten schuur Melding ontvangen SXO-2021-0194
Weteringstraat 9 in Twello Gedeeltelijk intern slopen kantoorpand voor interne  

verbouwing
Melding ontvangen SXO-2021-0201

Zutphenseweg 40 in Klarenbeek Verwijderen asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0189

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 24 maart 2021 is vermeld 

Beekzichtweg 44 in Voorst Bouwen hal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0174

Dit had moeten zijn:

Beekzichtweg 44C in Voorst Bouwen hal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0174
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Komende week de num-
mers 2 en 3 in deze krant
De jury heeft het niet gemakke-
lijk gehad. Er waren zoveel mooie 
inzendingen. Ook de nummer 2 
en 3 zijn zeker een eervolle ver-
melding waard. Deze plaatsen wij 
de komende week in deze krant. 

Veel talent in het dorp
Voorzitter Jos Penninx bedankt 
alle leerlingen die een prachtig 
ontwerp hebben ingeleverd: “Het 
was een enorm karwei om de in-
zendingen te beoordelen, maar het 
is gelukt. Mooi om te zien dat de 
leerlingen in Voorst zo betrokken 
zijn. Er is veel talent in het dorp!" 

Mooie, veilige dorpsstraat
De spandoeken worden op een 
nog te bepalen datum in het voor-
jaar feestelijk onthuld in het bij-
zijn van de twee winnaressen en 
de jury. Hopelijk dragen de span-
doeken bij aan een nog veiligere 
Rijksstraatweg, een mooie dorps-
straat die alleen samen goed en 
veilig gebruikt kan worden!  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Online en telefonisch zijn we ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 

Zonder afspraak naar het ge-
meentehuis gaan heeft geen zin. 
De medewerkers mogen u dan 
niet helpen. 

Regel het online op voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie 

of uw verhuizing. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of 
is het absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst online op voorst.nl of tele-
fonisch een afspraak met ons. U 
kunt nu ook digitaal een afspraak 
maken voor de bouwbalie van de 
gemeente Voorst op voorst.nl

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-

der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de 
medewerkers u dan niet mogen 
helpen. De frontoffice is telefo-
nisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? Regel het online op voorst.nl 
Wilt u langskomen? Maak eerst 
een afspraak op voorst.nl of bel 
0571-27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? 
Bel de frontoffice MNV: 
0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG? Bel 
de frontoffice CJG: 
0571-74 51 50  ■

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte bij 

het gemeentehuis die voor be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan 
met borden aangegeven: 
	parkeerruimte dicht bij het ge-

bouw aan de achterzijde,
	parkeerruimte aan de zijkant 

van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren.  ■

Een levende tuin begint bij de bodem 

De bodem is misschien wel het 
belangrijkste onderdeel van uw 
tuin: goede grond zit vol met le-
ven en dat vormt de basis van een 
levende tuin. Ruim een kwart van 
de biodiversiteit op aarde leeft in 
de grond. En al die kleine beestjes 
vormen het voedsel voor tuinvo-
gels en andere dieren. Planten en 
bomen halen hun voedingsstof-
fen uit de bodem en voeden op 
hun beurt het bodemleven. Maar 
ook voor onze eigen voedselpro-
ductie zijn we afhankelijk van een 
gezonde bodem. De bodem is in 
feite de meest belangrijke voed-
selbron op aarde.

Gezonde bodems zijn
onmisbaar
Bodemdieren zijn heel nuttig. In 
gezonde bodems leven tal van 
nuttige insecten die ziekten en 
plagen in onze gewassen in toom 
houden. Vitale bodems slaan bo-
vendien CO2 op, zuiveren water 
en houden het water vast. Heel 
belangrijk nu we steeds vaker met 
periodes van droogte te maken 
krijgen. Gezonde bodems zijn 
onmisbaar in de strijd tegen kli-
maatverandering en biodiversi-
teitsverlies. En u kunt mee helpen 
in uw eigen tuin!

Leven in de bodem
De regenworm is wel de meest 
bekende hulp in de tuin. Regen-
wormen brengen organisch ma-
teriaal, zoals bladeren en com-
post, in de bodem en verteren 
het daar tot humus. Dit humus 
levert veel voedingsstoffen aan 
de bodem. Daarnaast werkt hu-
mus als een spons. De bodem 
bevat daarmee voldoende water 
bij droogte en kan ook een teveel 
aan water afvoeren. De gangetjes 
die wormen graven (en de wor-
tels van planten en bomen) hou-
den de grond lekker luchtig. Dit 
zorgt voor een goede afwatering. 

Naast de regenworm zijn er nog 
talloze kleine diertjes als larven, 
wormen, pissebedden, slakken, 
maar ook microscopisch kleine 
beestjes, meestal ongezien druk 
aan het werk. Ontelbare bacteriën 
en schimmels leveren hun cruciale 
bijdrage aan een gezonde bodem. 
Wilt u weten welke dieren allemaal 
in de bodem leven? Download de 
handige zoekkaart op 
bodemdierendagen.nl en ga op 
speurtocht in uw eigen tuin. 

Een gezonde en 
levende tuin
Met het voorjaar in aantocht is het 
weer tijd om heerlijk buiten aan de 
slag te gaan. Kijk eens goed rond 
in uw tuin. Zijn al die tegels wel 
echt nodig? Met meer groen in de 
tuin hebben veel soorten (bodem)
dieren weer een plek om te le-
ven. Vervang voor het planten al-
tijd wel eerst het bestratingszand 
onder de tegels door tuinaarde, 
zodat de planten beter voedings-
stoffen kunnen opnemen. Spit zo 
min mogelijk in de tuin zodat u 
het bodemleven niet verstoort. 
Schoffelen is goed genoeg, of 
zorg met bodembedekkers voor 
een onderhoudsvriendelijke tuin. 
Zo helpt u zelf mee aan het her-
stel van het bodemleven in uw 
eigen tuin. Ga voor meer tips naar 
steenbreek.nl/tuintips/#bodem 
of kijk op 
onder-het-maaiveld.nl.  ■

Ontwerpwedstrijd verkeersveiligheid Voorst groot succes

RIJKSSTRAATWEG
 i

qemeente
voorst

Vorig jaar is de Rijksstraatweg in Voorst
helemaal vernieuwd. Auto's moeten er nu
veel langzamer rijden dan vroeger. Dat gaat
soms nog niet goed. Daarom hebben we
jouw hulp nodig! Hoe zou jij ervoor zorgen
dat auto's zich aan de snelheid houden?

Laat het zien op deze kleurplaat en ontwerp je
eigen spandoek! Het winnende ontwerp laten we
maken en zetten we bij de Rijksstraatweg neer.
Zo help jij mee het dorp veiliger te maken! Je
kunt jouw inzending  bij je leerkracht.
Dank je wel, en zet hem op!
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Vorig jaar is de Rijksstraatweg in Voorst
helemaal vernieuwd. Auto's moeten er nu
veel langzamer rijden dan vroeger. Dat gaat
soms nog niet goed. Daarom hebben we
jouw hulp nodig! Hoe zou jij ervoor zorgen
dat auto's zich aan de snelheid houden?

Laat het zien op deze kleurplaat en ontwerp je
eigen spandoek! Het winnende ontwerp laten we
maken en zetten we bij de Rijksstraatweg neer.

 Zo help jij mee het dorp veiliger te maken! Je
 kunt jouw inzending inleveren bij je leerkracht.

 I •

 Dank  wel, en zet hem op!

In 2019 is de Rijksstraatweg in 
Voorst feestelijk heropend. Met 
een prachtige dorpsstraat als re-
sultaat. Veel weggebruikers rijden 
of fietsen nu rustig door het ver-
nieuwde dorp. Maar helaas niet 
iedereen. Daarom worden er langs 
de Rijksstraatweg ter hoogte van 
de Klarenbeekseweg en de Bin-
nenweg spandoeken geplaatst om 
alle weggebruikers bewust te ma-
ken van de nieuwe verkeersregels 
in het dorp. 

Verder met dorp Voorst
De stuurgroep Verder met dorp 
Voorst (ondernemersvereniging, 
Voorster Belang, Woonzorgco-
operatie Voorst en Omgeving, 
stichting Dorpshuis Voorst, en de 
carnavalsvereniging) werkt samen 
met de gemeente Voorst er hard 
aan om van het dorp Voorst ook 
in de toekomst een fijne plek te 
maken om te wonen, werken en 
recreëren. Onder het motto ‘De 
jeugd heeft de toekomst’ heeft 
de gemeente hulp gevraagd aan 
alle leerlingen van groep 6, 7 en 
8 van de Wiekslag en Sjaloom. Zij 
mochten een ontwerp indienen 
voor de spandoeken waarmee 
alle weggebruikers opgeroepen 
worden om zich veilig te gedra-
gen in het verkeer. Het winnende 
ontwerp wordt tot een daadwer-
kelijk spandoek ontwikkeld en 
geproduceerd.  

Twee winnaars uit 89
inzendingen
Dat de Voorster leerlingen be-
trokken zijn bij het thema ver-
keersveiligheid bleek wel uit de 89 
inzendingen. De jury met voorzit-
ter burgemeester Jos Penninx, Eva 
Liem (Voorster Belang), Erna van 
Schoonhoven (bewoonster Rijks-
straatweg), Herma Ruijsch (on-
derneemster Rijksstraatweg) en 
Jelle Koopman (gemeente Voorst) 
had dan ook de zware taak om, 
in eerste instantie, één winnaar 
aan te wijzen. De enthousiaste 
jury had het heel moeilijk om tot 

een keuze te komen. Na lang be-
raad, het was een nek-aan-nek 
race, is besloten dat er niet één, 
maar twee winnaars zijn. En dat 
betekent dat er niet twee dezelfde 
spandoeken, maar twee verschil-
lende spandoeken geplaatst wor-
den! Er komt dus een spandoek 
met het ontwerp van Noë van de 
Sjaloom, en een spandoek met 
het ontwerp van Kirsten (van der 
velde) van de Wiekslag. 

Ontwerp van Noë 
De jury was het unaniem eens 
over het ontwerp van Noë van de 
Sjaloom. Dit is een duidelijk ont-
werp, het is kleurrijk en positief. 
In één oogopslag ziet de wegge-
bruiker wat er op het spandoek 
gevraagd wordt en wie dat vraagt. 

Ontwerp van Kirsten
De boodschap op het ontwerp 
gaf de doorslag. De eenvoud van 
het ontwerp en het kleurgebruik 
in combinatie met de tekstuele 
boodschap die duidelijk is voor 
álle weggebruikers.
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11
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De nieuwe VES

De nieuwe versie van de Voor-
ster Energie Strategie is klaar. U 
kunt het compacte document via 
voorst.nl/energie gemakkelijk in-
zien. In deze tweede versie van 
de VES hebben we weer met alle 
dorpskernen het gesprek gevoerd. 
Hoofdonderwerp was de duurza-
me opwek van zonne-energie in 
onze gemeente. Maar gaandeweg 
kwamen daar toch ook veel vragen 
en zorgen over windenergie bij. 
Daarom is er een extra bijeen-
komst georganiseerd over wind-
energie, en heeft ook deze vorm 
van duurzame energie opwek haar 
plek gekregen in de VES 2.0.  
Liever niet online? Bel dan met de 
gemeente: 0571-27 99 11. 

De VES en… de RES
Wat is de VES nu eigenlijk? Deze 
Voorster Energie Strategie is een 
weergave van hoe onze inwoners 
denken over de opwek van duur-
zame energie. Het geeft hiermee 
antwoord op een aantal vragen: 
waar zien onze inwoners moge-
lijkheden voor deze opwek, en 
waar vooral niet? Hoe kan de ge-
meente inwoners ondersteunen 
die zélf duurzame energie wil-
len opwekken? Verder dient het 
vooral als bril waardoor de ge-
meenteraad kan kijken, wanneer 
hen gevraagd wordt de Regionale 
Energie Strategie (RES) te beoor-
delen later dit jaar. 
Ook van deze RES komt binnen-
kort een nieuwe versie. Hierin 
staat hoeveel duurzame energie 

onze regio (de Cleantech Regio) 
denkt te kunnen opwekken, om 
zo bij te dragen aan de klimaat-
doelen van het Rijk. Deze RES 
wordt aan alle gemeenteraden 
voorgelegd. Daarom is het be-
langrijk dat onze gemeenteraad 
goed weet hoe onze inwoners 
tegen duurzame energie aankij-
ken. Zo kunnen ze de RES goed 
beoordelen.  

De VES en… 
Windenergie
In de eerste VES kwam duidelijk 
naar voren dat de inwoners van de 
gemeente Voorst liever inzetten 
op zonne-energie dan windener-
gie. Toch hebben we deze ronde 
wel serieus naar de (on-) moge-
lijkheden van windenergie geke-
ken. Door een mix van zonne- en 
windenergie te gebruiken, belast 
je het onderliggende elektrici-
teitsnetwerk bijvoorbeeld minder. 
Dit komt omdat op zonnige da-
gen het vaak minder hard waait, 
en het op stormachtige dagen 
doorgaans niet lekker zonneba-
den is. Bovendien stonden er in de 
concept-RES twee zoekgebieden 
voor de plaatsing van windmolens 
in onze gemeente. Daar werden 
vanuit inwoners zorgen over ge-
uit, en vanuit de gemeenteraad 
kwam de opdracht een verdie-
pingsslag te maken. 
Daarom hebben we een extra in-
spraakavond gehouden speciaal 
over windenergie. Hieruit kwamen 
meerdere dingen naar voren die 
we mee hebben genomen in de 
nieuwe VES. Als eerste de roep 

om meer onderzoek: wat zijn de 
technische mogelijkheden voor 
windenergie in de gemeente? En 
wat zijn de gevolgen van windmo-
lens voor gezondheid en natuur? 
En daarnaast een gedegen proces: 
op welk moment krijgen omwo-
nenden inspraak, hoeveel invloed 
kunnen zij uitoefenen? Dit moet 
leiden tot een helder toetsingska-
der met onder andere duidelijk-
heid over de afstand tot 
woningen. In de tussen-
tijd noteren we dat wind-
energie onwenselijk blijft 
in onze gemeente: slechts 
1 op de 5 inwoners die 
een reactie achterlieten 
over dit onderwerp zeg-
gen windenergie niet uit 
te sluiten. 

De VES en… 
energiebesparing
We verbruiken met z’n allen ont-
zettend veel energie. Hoe meer 
energie we gebruiken, hoe meer 
we duurzaam moeten opwekken 
met windmolens of zonnevelden. 
Energie die we besparen, hoe-
ven we ook niet op te wekken. 
Help daarom mee met energie 
besparen! 
In onze gemeente wordt de mees-
te energie verbruikt door het ver-
keer. Maar liefst de helft van alle 
fossiele brandstoffen die wij ge-
bruiken gaat hier aan op. Daarna 
gebruiken we de meeste ener-
gie voor het verwarmen van ge-
bouwen en voor het gebruik van 
elektrische apparaten. Een klein 
gedeelte wordt verbruikt door de 
landbouw en andere bedrijven.
 
Zelf zonnepanelen plaatsen op 
uw woning is natuurlijk een goed 
begin. Maar: helaas zien we vaak 
dat mensen dan juist meer ener-
gie gaan verbruiken! “Zet de airco 
nog maar even aan, want we wek-
ken toch zelf stroom op.’’ 

Laten we allemaal aan de slag 
gaan met energiebesparing. Stap 
vaker op de fiets, laat niet onno-
dig lampen branden, zet de ver-
warming een graad lager en koop 
minder spullen en kleding. Nog 
een tip: koop eieren bij een lo-
kale boerderijwinkel. De eieren in 
de supermarkt hebben vaak vele 
kilometers afgelegd voordat ze in 
de schappen liggen. En bovendien 

ondersteunt u zo uw lokale on-
dernemer! Meer tips vindt u op 
regionaalenergieloket.nl

In onderstaande afbeelding is 
het elektriciteits- en gasgebruik 
te zien van de woningen in ge-
meente Voorst. Hieraan is te zien 
dat er schommelingen zijn door 
de jaren, maar dat er nog geen 
daling in zit. 

De VES en… 
de Zonneladder
Als we het hebben over de lo-
catie voor de opwek van zonne-
energie, dan is er een duidelijke 
voorkeursvolgorde. Dit heet ook 
wel de Zonneladder. Op de eerste 
trede van de ladder staan zonne-
panelen op gebouwen. Hier wordt 
dus als eerste naar gekeken. Bin-
nen onze gemeente is er ongeveer 
120 hectare aan potentieel dak-
oppervlakte. Hiervan kan effectief 
ongeveer 65 hectare 
gebruikt worden voor 
zonnepanelen. Het is 
niet mogelijk om het 
hele dak te gebruiken 
voor zonnepanelen 
vanwege de construc-
tie, de ligging van het 
dak, dakranden of an-
dere installaties die al 
op het dak staan. Begin 
2020 lag er 9,2 hectare 
aan zonnepanelen op 
daken. In 2019 had 17% 
van de woningen zonnepanelen. 
Een mooi begin, maar dit kan be-
ter! Helpt u mee? Kijk op voorst.
nl/duurzaamheid voor subsidies 
en leningen. 

De volgende trede combineert 
functies: bijvoorbeeld door zon-
nepanelen bovenop een fiet-
senstalling te plaatsen of boven 
parkeerplaatsen. Zo is er op de 
vuilstortplaats van Attero ruimte 

voor ongeveer 15 hectare aan 
zonnepanelen. De bult moet dan 
wel helemaal goed afgewerkt 
zijn. Naar schatting kan dit pas 
na 2030 uitgevoerd worden. 
Belangenvereniging Wilp-Achter-
hoek heeft een onderzoek laten 
uitvoeren naar zonnepanelen in 
combinatie met geluidswering. 
Ook vliegveld Teuge is een mooi 
voorbeeld waar functies gecom-

bineerd kunnen worden. Het 
grootste gedeelte van het 
vliegveld is in gebruik, maar 
misschien kan er 5 hec-
tare gebruikt worden voor 
zonnepanelen.
 
Op de derde trede staat de 
optie om nabij de bebouwde 
omgeving te kijken naar zon-
nepanelen op de grond. Nij-
broek en Terwolde hebben al 
aangegeven dat zij als dorp 

een kleinschalig zonneveld willen 
ontwikkelen. 

De vierde en laatste trede gaat 
over het plaatsen van zonnepa-
nelen op de grond in het bui-
tengebied. In onze gemeente is 
hier nu 85 hectare van vergund. 
Dit is inclusief 27 hectare aan 
natuurontwikkeling. 
De Zonneladder is een voorkeurs-
volgorde, geen dwangbuis. We 
hebben alle vier de treden nodig 
om de uiteindelijke doelstelling 
te behalen.  

Lees de 
Voorster 
Energie 

Strategie 
op 

voorst.nl/energie


